
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CIMIȘLIA 

 

Hotărârea nr. 17 din 13 mai 2021 

 

          În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 

ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia Extraordinară de 

Sănătate Publică, ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia Teritorială 

Extraordinară de Sănătate Publică constată că, procesul epidemiologic în raion are tendințe 

de stabilizare. 

                 În raionul Cimișlia de la începutul pandemiei pînă la data de 12 mai 2021 sunt     

înregistrate 3028 persoane bolnave cu COVID-19, ce constituie 6142,1 la 100 mii populație.        

               Rata cu cel mai mare % de infectare a populației (cazuri active) cu COVID-19 la data 

de 12.05.2021 este în satele Ciucur Mingir - 0,25%, Albina - 0,14%, Batîr - 0,14%, Gradiște 

- 0,17%. 

        Cazuri de import total - 16 (5 - Italia, 4 - Marea Britanie, 3 - Irlanda, 1 - Grecia, 1 - 

Belgia, 1- Israel, 1 - România), restul - 3012 cazuri sunt cu transmitere locală.  

În ultimele 14 zile au fost înregistrate 3 cazuri de infecție la persoane venite ( 2 din Italia și 

1 din România), care au sosit în localitățile Mihailovca, Batîr și Cimișlia. 

Sunt înregistrate - 112 cazuri de deces sau 3,69 % din numărul total de cazuri confirmate. 

Din ei 53 (47.5%) bărbați și 59 (52,5%) femei.  

Repartizarea zilnică a cazurilor de COVID-19, în perioada 29-04. - 12.05.2021: 

29.04.2021 – 0 

30.04.2021 – 1 

01.05.2021 – 1 

03.05.2021 – 1 

04.05.2021 – 6 

05.05.2021 – 2 

06.05.2021 – 1 

08.05.2021 – 1 

09.05.2021 – 2 

11.05.2021 – 2 

12.05.2021 – 5 

Total 22 cazuri 

 

În perioada 29.04.2021 – 12.05.2021 cazuri de infectare în rândul angajaţilor sistemului de 

sănătate nu au fost înregistrate.  

 

 

 

 



Situația epidemiologică în instituțiile de învățământ primar și secundar: 

În perioada 29.04.2021 – 12.05.2021 cazuri confirmate de infectare în rândul angajaţilor 

sistemului de educație nu au fost înregistrate. Au fost înregistrate 2 cazuri de infecție 

COVID-19 la 2 elevi. 

- 1 elev Gimnaziul s.Ialpujeni; 

- 1 elev Gimnaziul s.Gradiște. 

 În concluzie, se atestă o tendință semnificativă a reducerii cazurilor de COVID-19. 

 În luna aprilie au fost confimate 161 de cazuri de infecție cu coronavirus de tip nou. 

 În total, în ultimele 14 zile (29.04-12.05.2021) în r. Cimișlia au fost confirmate - 22 cazuri 

de infecție cu coronavirus SARS-Cov2 (COVID-19) sau 44,6 la 100 mii populație, fapt care  

poziționează raionul Cimișlia în ,,Cod Galben” de alertă.   

La data de 12.05.2021: 

Cod Roșu – s.Albina, s.Batîr, s.Ciucur Mingir, s.Gradiște, s.Ialpujeni, s.Satul Nou. 

Cod Portocaliu – s.Hîrtop. 

Cod Galben – or.Cimișlia, s.Selemet, s.Mihailovca.   

 

 În scopul reglementării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 pe 

teritoriul raionului Cimișlia, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Pe teritoriul raionului Cimișlia sunt obligatorii măsurile de sănătate publică 

stabilite în Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou 

(Versiunea 2), aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP,   

în   contextul   menținerii   codului   galben   de   alertă   din   teritoriul 

administrativ, inclusiv: 

1.1. obligativitatea   portului   măștilor   de   protecție   în   toate   spațiile   publice  

închise  și în transportul public. Masca trebuie să  acopere atât gura cât și nasul. 

Purtarea măștilor de protecție este o măsură esențială obligatorie în perioada 

pandemică COVID-19, element de responsabilitate civică și comunitară; 

1.2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru; 

1.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor; 

1.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie; 

1.5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către 

persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv; 

1.6. fiecare persoană fizică își va monitoriza personal starea de sănătate și va 

contacta medicul de familie sau instituția de asistență medicală la locul de trai 

la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19. 

 
2. Șefii Centrelor de Sănătate Cimișlia, Javgur, Gura Galbenei, medicii cu activitate 

individuală independentă vor asigura mobilizarea deplină pentru imunizarea anti-
COVID a populației raionului. 

 
 



 

3. Procesul educațional în instituțiile de învățămînt preșcolar din r-l Cimișlia 

continuă cu prezență fizică a copiilor, în conformitate cu Regulamentul sanitar 

pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1211/2016 și cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind 

prevenirea și răspândirea COVID-19. 

 

4. Procesul   educațional   pentru   elevii   din   clasele   I-XII   din   instituțiile   de 

învățământ primar, gimnazial, secundar din r-l Cimișlia începând cu  14 mai 2021, 

se organizează cu prezență fizică. Numărul de elevi prezenți în  clasă este stabilit 

în baza suprafeței sălii de clasă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate 

publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a       modelelor aprobate de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

 

5.  Învăţământul extrașcolar în Școala de Arte, Casa de Creație, Şcoala Sportivă şi 

activitatea extrașcolară în instituţiile de învăţământ secundar din r-l Cimișlia,  

începând  cu  14  mai  2021,  se  organizează  cu  prezență fizică a unui număr de 

elevi stabilit în baza suprafeței sălii, cu respectarea strictă a normelor de sănătate 

publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19. 

 

6. Se permite desfășurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori. 

 

7. Unitățile de alimentație publică vor activa cu programul stabilit 7:00 - 24:00, cu 

excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, cu 

respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind 

prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19, cu recomandarea utilizării 

preponderent a spațiilor amenajate în aer liber. 

 

8. Se admite desfășurarea evenimentelor în cadrul unităților de alimentare publică cu 

participarea a cel mult 50 persoane, dar nu mai mult de 50% capacitatea unității 

cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19, 

cu întocmirea obligatorie, de către organizatori, a listei participanților de evidența 

epidemiologică a evenimentului, după modelul stabilit (nume, prenume, IDNP, 

număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de la domiciliu) și coordonarea listei 

cu CSP.  Se recomandă desfășurarea evenimentelor în spații deschise. 

 

9. Unitățile   specializate   de   comerț   cu   amănuntul a produselor nealimentare de 

pe teritoriul raionului Cimișlia vor activa cu program stabilit până la ora 20:00, 

cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire  şi  control  a  infecției  COVID-

19,  valabile  pe  perioada  stării  de urgență în sănătatea publică. 

 

 

 

 



10.  Se interzice, în continuare, activitatea cluburilor de noapte, activitatea 

discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul 

CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (exemplu: 

disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.). 

 

11. Conducerea instituțiilor abilitate cu funcții de control în supravegherea și 

verificarea respectării măsurilor restrictive, a măsurilor obligatorii și a  măsurilor   

de  prevenire și  control  al  infecției  COVID-19,  vor  organiza desfășurarea 

continuă a verificărilor, inclusiv în afara orelor de program și în zilele de odihnă. 

 

12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la 

răspundere contravențională și/ sau penală a persoanelor vinovate. 

 

13. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  

 

 

  

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ  

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA 

 

 

http://www.raioncimislia.md/
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